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(প্রথম খণ্ড) 
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প্হরি বিন! দান মিছে, হরি বিনা! ধ্যান মিছে ! 

হরি বিনা প্রাণ? মে ধে'জীননে মরণ !» 
অপূর্বরজা্গনা । 
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ভূমিকা । 
শ্রীহরির শ্রীমুখ স্মধধু করিয়া এই গ্রস্থনিহিত কল কবিতা 

গুলিস্্র রচিত হইয়াছে । অতএব ইহা সেই সত্যশিব্নন্দবের 

মঙ্গলপূর্ণ পাঁদপন্মে অগ্সিত' হইল। মঙ্গলময়ের, আঁশীব্বাদে 

, *হ্রিমঙ্ষল” জয়যুক্ত হউক্। 
কেবল মাত্র আমার কবিশাগুলি দিলে গ্রন্থখানি উজ্দ্রল 

হইত না। আমার ক্ষুদ্র মাটার প্রনীপগুলি মিট মিট্ করিয়া, 
এক পারে জলিলে ভাল দেখাইত কি? সেইজন্য শ্বাগবরী 

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্নাগ ঠাকুর মহাশয়ের ও কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র 
নাথ ঠাকুর মহাশয়ের ছুইটী 0130070 1111 বূপিণী কবিতা 

দিয়। দেব-মন্দিরটীকে আলোকপুর্ণ কত্রিয়াছি। ছয়টি নদীন 
বে কবিতাত মে]ুত্নালোক চাবিধার হইতে আপিয়া পুজার 
খাঁলিঃনটিকে অপুর্ধা শোভা শোভান্বিত করিয়াছে । ইহারা 

সকলেই বে স্কবি, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সনেহ নাই। 
আমার সম্পূর্ন বিশ্বাস ইহারা সকলেই যগ্লাকাঁলে কবি যশোঁরূপ 

কাম্যফল ধ্াপ্ত হইবেন। ইহারা দয়া করিয়া স্ব স্ব কবিতা 

দিয়া আমাক্ষে যে অনুগৃহীত করিযাঁছেন তজ্জন্ত আঁমি তাহ] 
দিগকে করযোঁড়ে ধস্নাঁদ গান করিতেছি। 

“হরিম্ণ” প্ধানতঃ শশ্রীরষ্ঞ পাঠশালাগর বাঁলকদিগের 

জন্য রচিত হইল। ইঠাঁর অনেকগুলি কবিতা বালকেরা গাঁন 
করিয়া থাকে। সেরৃশ্ত কি সুন্দর! যেন শত শত ঞ্রব, গ্রহলাঁদ 

একত্র হইয়া! পদ্মপলাশলোচন শ্রীকুষ্ণকে আঁকুলক্ঠে ডাকিতেছে। 

শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা, নিবেদক-- 
৬২ নং বলরাম দের স্ট্রীট । শরীষ্িবেন্্রনাথ সেন। 

১০ই মাঘ, ১৩১১। 
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এওন্মধ্যে "জয় জয় পরত গানটি কবিবর শ্রীযুক্ত 
দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত ও * গুহে জীবন বলত” গানটি 

কবিবর মুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যহাঁশয় বিধচিত। “্যাঁচঞা” 
নার্যকু, কবিভাঁঙ লেখক স্ুকবি শ্রীধুক্ত কুমুদ মল্লিক; 
*সর্বতীর্থসার* নায়ক কবিতাটি সুকবি শ্রীযুক্ত স্ুধীগ্রনাথ 
ঠাঞ্ুর বিরচিত ? গ্যাঁচনা* ও প্রার্থনা” কবি শ্রীযুক্ত করুণা, 
নিধাঁন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “প্রস।দী” নামক কাব্য হইতে গৃহীত ॥ 

প্বিশনাথ ও শিশ্বভীত” কবি শ্রীুক্ত গে|এখচন্্র বন্দ্যো, 

পাধ্যায়ের রচনা; গ্ভুল ও প্রার্থনা” সুকবি যভীশ্ত্রমোহন 

বাগটি মহাশয় বিচিত , ও "উদ্োধন” নীঁমক কবি৬াটি জকি 
দেবকুমার রায় চৌধুরির প্প্রভাতী” কাব্য হইতে উদ্ভৃত। 
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এস হে শ্রীহরি | 

এস হে গ্রীহবি, এল গো জ্রীহলি, 

ভক্সহূওুবী দীনবন্ধ ! 
ক্ষাঙালের সবা, দাও দাও দেখা, 

এস, এস, ককপাসি্ধু! 

পরুসস্ত আনিলে, আনন্দে, নিখিলে, 
স্ুটে উঠে শত ফুল; 

হরুলতারাজি, বিমে+হন সাজি, 
কাণে পন্ে শত ছুল। 

কট 

হছে চির বসন্ত, হে চির আনন্দ, 

মতি ফুটাও ফুল ॥ 

বামন? হাসিব, আমরণ নাচিথ, 

€মাবাও পবিব ছল। 



হরিমঙ্গল । 

|] 

দেয়ালি 'মাসিলে, নগরে নিধিলে 

দীপ-সাঁজাঁমর ঘট! ঠ 

বা চমৎকার, আলোর বাহার 

নিখুত শোঁভার ছট1! 
৫ 

হে চির দেয়ালি, লয়ে দীপডালি, 
তেমতি, তেমতি এস; 

হে জন্দর হরি, হৃদয়-নগরী 
আলোকে সাজাঁয়ে বোস ! 

রি / | 

এস হে শ্রীহবি, «এস গে জ্রীহরি, 

ভয়হাবী দীনবন্ধু ! 

কাঙীলের সুখা, দাও দাও দেখা, 
এস এস কপাসিন্ধু ! 

বিজয়া । 
$ 

হায় মা! ছুঃখিনী বঙ্গ ও বাঙ্গ! চরণ 
বুকে ধরি, ছিল আহা! আনন্দে অধীর । 
“ভিন দিন, গুহাসিনি, হাসির কিরণ 
ড়ায়ে, কোথায় গেলি? প্রাগ-কুমুদীর 



বিজয়! । 

নিভাইয়া কুনু জ্যোতয্া, এ দৈভ্য-তিমির 
ক'রে পুন নিকানন্দ আনন্দ ভবন! 

দশ হাত দিয়! তুই ফেরক্ষা-বন্ধন 
ধেঁধে গেলি, খুলে যায়! আশঙ্কা অন্থির** 
কাপে বুক, নেত্রে বহে নীব | হে জননি 
কেন নিত্য আগমনী, নিত্য বিসর্জন ? 
চির দিন তরে বঙ্গে ত্বর্ণ সিংহাসন 

আন রঙ্গে $ ধর্মরাজ্যে হক তূর্যযধ্বনি ! 

আয় আম্গ বিজয়িনি অনস্ত সৌন্দধো, 
বাঞ্রাজেশ্বরী আয়-_অক্ষস় গ্রন্থে । 

খ 

আমার হৃদয়-বঙ্গে, হে সিংহবাহিনি, 

তিন দিন ছিলি তুই প্রকাশি মহিমা, 
বিশববিপ্লাবিনী যেন ঠাদের টাদিক্সী । 

,ঞ্ঘন বে নননবনে পুম্পের গলিমা ! 

ছিল না মা, ছিল না যা, আনন্দের সীম! 
প্রাণ চকোবীর ! সুধা পিয়ে উল্লাসিনী 

নীল1কাশে ষেন কোন মুক্ত বিহঙ্গিনী !-- 

কোথা! গেলি, কোথা! গেলি, অপূর্ব প্রতিম! ! 

একি লীল1! একি স্থধু নিশার হ্পন ? 
দিব্য চক্ষপ্সন্ধে দিয়া, ছ'চক্ষু আবার 
কেড়ে নিলি ? বাঁড়াইলি কেন ঝা! অশাধাব 

হাশিম চপলা-হালি, উজলি গগন ? 



হরিমঙল । 

আয় 'চির জাগরণ! প্রভাতে, ঃলাসে ৷ 

আঁয় চির পৌর্ণমাসী ! শুভ চিদাকাশে 

বহু দেখিয়ে শুনিয়ে । 

(বছ) দেখিয়ে শুনিয়ে, ভূগিয়ে, ঠেকিয়ে, 

বুবিয়াছি হে গোর্সাঞ্রি, 

বলিতে আপন নাহি কোন অন, 

তোমা ছাড়া বন্ধু নাই। 

ভুমি পিতা মাতা, “দারা সুত ভ্রাতা, 
তুমি অন্ন, তুমি বারি, 

অনাঁথ-আশুয়, « পাইয়াছি ভর, 
কোথা তুমি ভয়হারি ? 

পাগল হুইয়া, , বেড়ার ছুঁটিয়া, 
হরিণ, কস্তবী-গন্ধে ». 

তেমতি আমরা, ঘোর দিশেহারা, 

পড়িয়া বিষম ধন্ধে ! 

ও মায়ায় ফের, পাইয়াছি টের, 

ওহে অধিলের দ্বামি, 
আমারই মানে, সে কম্তরী রাজে 

তুমিই সে শ্বগনাতি | 



, বু দেখিয়ে শুনিয়ে। 

*কোথা মণিম্ট্লা,* *কোঁথা মণিমালা”, 
বলি, করি অন্বেষণ, 

এবে দেখি দোলে, আমারই গলে, 
তুমি হরি, সে রতন ! 

তুমিই বিভব, যা বল তা সব, 
তোমা! ছাঁড়া গতি নাই, 

ও রাঙ্গা চরণ, করিনু শরগশ 

ঠেল না গো হে গোর্সীঞ্ছি ! 

বিপদের প্রতি । 
৯ 

হে বিপদ! ওয়স্কির! ! ভ্রুকুটা-কুটিল! 
হানি ঘোর বিজ্রপের হাসি, 

এস আস উন্মাদিনি-! হাসি খিল্পু খিল্ 
. » উচ্চ শব্দ, এল সর্বনাশি ! 

অদইয়া কেশজাল, আলিপ্গি উল্লাসে, 
বাধ. মোরে লো শ্বৈরিণি ! কেশ-নাগপাশে | 

২ 

হে আপদ ! হে বালাই! করুণ-ক্রন্দন। ! 
সারা পাড়! তোলপাড় করি, 

আসন্স-প্রনবা যেন গভিনী-যন্ত্রণা ! 

এস এস ভয়াল সুন্দরী ! 

প্রলবান্তে, লো ডাঁকিনি, আমিও হাসিয়া, 
সম্পদ-সুপুঞে লব, উৎসঙ্গে চুখিয়া ! 



হরিদ্জল । 
৪ 

এস, এস, হে বিপদ, ধরি ভর্ধ কপ, 

ফোঁশ, ফেণশ, ফগীর মতন 
আরজানি সপ-মন্্রহনি-আবাধনা। 

ভাঙ্গি দিব বিষাক্ত দশন 

শিবে তোর, লো নাগিনি, করে চিক্ চিক 

ইন্দুপুত্র পবিভ্রতা-__অপূর্বব মাণিক ! 

যাচএা। 
১ 

অভাব-ঝঞা পবহিবে প্রবল, 

বিপদ-নিদান্ঘ আলি, 

ঢেকে দেবে পরবে হখ-ধুলি-জালে। 

সুখের অমিয় হালি, 
দুরে সরে যাবে বন্ধু-সধুগ, 

এ তচ্ছ তাপিবে ষবে॥ 

তখনো! হে সখা, তাজিষে. না ভুমি, 
বদ ম্বোর কাছে ঝবে। 

২ 

বাঞ্ছিত সনে চিববিচ্ছেদ 

সুজন জলদ সম, 

ধরে ধীকে যবে চাকমা ফেলিবে 
মানগ-সাকাশ মস 



বাঁচি । 

শলীতারাহই্না বজনা আসিবে, 
ঝরিবে নয়ন যবে ॥ 

তখনো! হে সাঃ * ত্যঙ্জিবে না তুমি, 

বল মোর কাছে কবে। 

খ্্ট 

কুমুদিনী-সুখ চুমিযা আবার 
সুখ-শরতের শলী, 

হাঁসিবে যখন ঁ ' ছড়ায়ে পুলক 

এ হাদি-গগনে বসি, 

সুহাসএসেফালি ফুটিয়া উঠিবে, 
তোমারে ভুলিব যবে, 

তখনো! হে সথা, ত্যজিবে না তুমি, 
- বল মোর কাছে কবে । 

হেষস্ক সম, “শীতল জার 

.. খিক্প চরণতল ১ 

দেবে যবে ভাঙ্গি, . +মনঃসর হতে, 
মোক আশাশতদল। 

ব্যাখি-হিম আসি, ভীষণ লীতের 

আগম--বার্তা দিবে ॥ 

তখলো হে. সখা, . . তঙ্জিবে না ভুমি, 
ব্লমোর কছে কবে। 



হরিমঙ্গল | 

৫ 

শীতের মতন, মরণ বখন 

দাড়াবে নিকটে মোর, 

সারা দেহ খান হইবে অবশ, 
কাঁপিবে চরণ জোর, 

সদ। ছক ছরু করিবে হুদয়, 

গৃহ কারাগার হবে, 

তখনো হে সখা, ত্যজিবে ন! তুশি, 

বল মোর কাছে ঝবে। 
১১. 

আসিবে যখন জীবনের (সই 

চৈত্র বৈশাখী নিশি, 

স্বরগ, ম্রন্ত, হবে একাকার, 

ফুোঁহে হুছ যাব মিশ ঠ 

কাছা কাছি আসি দাঁড়াবে ষখনু 

বিজয়া, বোধন, ভবে ; 
তখনো হে সখা, ত্যজিবে না তুমি, 

বল মোর কাছে রবে। 

ণ্ 

একে একে যবে সবে যাবে ধরা, 

নশিয়া পড়িবে অশাখি,, 

মেঘান্ধ নিশি ঘনাযে আলিবে, 

বিষাদ-কা লিমা! মাখি; 

চিত্ত পরিচিত , ্রয়জন মোর 



আমি নাশ. | 

| কাঁদিয়া উঠিবে বে £ 

তখনো হে সখা, ত্যজিবে লা ভুমি, 

বল মোর “কাছে র'বে। 
৮" 

'্বজানের অখথি পচে দিবে ধবে 
সলিল-শষ।। মম; 

গাহি তব নাঁম ষধাব যবে চলি 

মিশর্-মরাঁল সম, 

বিদায়ের ক্ষণ মিলনের মৃত 

হইবে মধুর যবে, 
তখনে। হে সখা, . ত্যজিবে না তুমি 

ব্লু মোর কাছে ব'বে। 

আমিত্ব নাশ। 
»ফুল কই ?' মালা! কই? দিব ফুলভালি 

নারীর সুন্দর হস্তে, সাধ্য 'নাহি আর ! 
দেহ-পুষ্প, চিত্ত-পুষ্প দিয়াছি গো ঢালে, 

ভারতীর পারপংন্সে সর্বন্ধ আমার | 

ঘছ ভূগি, বছ ঠকি, হাড় হ'ল, কালি, 
"মা মান বলে আপপণে করি চীৎকার ! 

কৃহিলঞ্কম “হোস্নে মা স্মশানের কালি, 

' জগদ্ধাত্রীরূপে নে মা কোলে, আপনারশ। 

বাভ্যুগ প্রসারিকা, রাজরাজেখরী, 



হরিমঙগগল । 

ঢাকিয়া বাধিলা মাতা কনক-অঞ্চলে, 

গুক্রতারকারসম আমি যেন, মরি, 

ডুবিলাম পুর্ণিমার গর্ভীর অতলে ! 
এ কবিতা নহে নহে কবির বঙ্কার, 

আমি এবে মার কোলে নীরব €সতার ! 

সাধনা | 

প্দাও, দেবি, দেখা দাও 1” শ্বর্ণবৌপাধন 

রাখিক্ক চরণে--দেবী দেখা নাহি দিলা ! 

"্বাও দেবি দেখা দাও !1”--মাণিক্যরতন , 

ঢালিনু চরণে-_দেবী মুখ ফিরাইল। ! 
নিকুপান্স হয়ে শেষে, বাসনার সাটা 

আনিয়া! অর্পিক্ক ধীরে দেবীর চরণে । 

ত্রৌপদীর লাড়ি পম সাঁটা পরিপাটি, 
ঝলসিল লাল নীল অপুর্ব বরণে ! 
সহসা শুনিহ আম জ্পুব-শিঞ্জন, 

শত ভ্রমবের ঘেন মধুর গুন! 

সৌনাধখে্য মোহিয়া বিশ্ব, গাল ভর হাপি, 
ছুর্গাবেশে বিশ্বমাত। দাড়াইল। আপি ! 
উঠিয়া মায়ের কোলে লভিন্থু চুম্বন, 

সৃত্যুজয়ী সে পুরশে ছড়াল জীবন ! 



হ্লিবেদন। 
€ একটি অভিনন্দন পত্রের উত্তব্ষে লিখিত ) 

টা 

বল, দেব, একি এ কৰিলে ? 

ঘশ-চন্দনের বাটি, বাণীর মন্দির হ'তে, 
আনি, কেন এ দীনের পলাঁট মগ্ডিলে ? 

বুস্ত জবা ধুতুরাস্র গাঁধিয়ে সামান্ত মালা 

দিতে চাও, দাও কে (কুনম সুন্নর 

'ক্থকবির কে সাজে, নৃপতির ভালে বাজে 1) 

বাক্গাতপ সাজালে কেন, আনি নাগেমর ? 

বাসরের সাঁজ সজ্জা ততক্ষণ যুবাবে সাজে, 

বুড়ারে সাজালে কেন নবীন নাগর ? 

বল, দেব, একি এ কৰিলে ? 

আনি সিন্দুকের কৌটা, আক তালের বাটা, 

বিধবা পাঞু হস্তে কেন অরপিলে ? 

খআধ বাঘাম্বর ছাল, আধ কে অহি-মাঁল, 

শ্শান-বাসিনী যেই হরেক ঘরনী, 
একি দেব ! পরিহাস, ইন্দু-পাঙ ক্ষৌম বাস, 

. তার তরে ?-_উমা নহে আরজের গোপিনী ! 
কুলু কুলু গঙ্গা! খায়। "দুরে জুলিছে চিতা, 

শ্মশানে ধরিলে কেন সোহিনী রাগিরী ? 



১২ হরিমল। 

না 

ভ্রম | ভ্রম! অলীক ত্বপন 1, 
কাচ আমি, নহি হীরা, ব্বাফি গো সাখান্ত তা, 

ষ্কি আমি, নহি আমি, রঞ্জত, কাঞ্চন! 

ভক্ত আমি ? সর্বনাশ! এ দারুণ পঞ্ধিহাস 

কেন ? কেন? আমি, দেব ! দীন অভাজন। 
বন্দর হাদয় তব, জ্ুন্দর নয়ন তব, 

ভুবনে হেরিছ তাই সফলি মোহন ! 
স্ামাঙ্গিনী নিশীথিনী, তাও হয় গৌরাঙ্গিনী 
« চক্দ্রোদয়ে, দুর্ববঘাঁস তাহা ও কাঞ্চন। 

৪ 

খে।লা ভোলা বালকের হিয়া. 

লাঁপের তর্জন শুনি, করে আননের ধবনি । 

অহিবে আন্বিঙ্গি' ধনে, ফণা সাপটিয়! 
কুপতির পদ বনি, সতীর সদগতি হয়, 

মিটে তার, মিটে তার প্রাণের পিপাসা । 

গঙ্গা মে পড়ি জলে, ভক্ক লভে মুক্তিফলে, 

কর্্মনাশ! থাকে কিন্ত সেই কর্্মনাশা! 

ঁ 

ভক্ত আমি ? আহা! তাঁই হোক! 

ভক্তির চরণন্পর্শে, হে দেব! ফুটুক'হর্বে 
হৃদয়ের কুফ্কে'কুঞ্জে বাসত্তী অশোক! 

কুল ও চন্ধন, দেব, পড়)ক্ মুখে তব, 



লিবেফন | নী 

উৎপ্রেক্ষা ল্গল হোক্ষি--ক্সাহা তাই হো | 
এ ছখয়-মকুভূমে * বছক্ প্রেমে ধারা, 
হাক অপধার ঘুঝে চাদের আলোক ! 

দত 

হে শ্রীহরি, ভাসি দাও দেখা ! 
হাদয়-দর্পণখানি মাজিস্া উজ্জ্বল কর, 

মুছে ফেল, ধুয়ে ফেল কলক্কের বেখা। 
লোকে মোবে “ভক্ত” বলে, লাজে হম মাথা হেট, 

দারুণ অশান্তি নাথ, সহিতচে না! পারি । 

লঙ্জা-নিবারপ-হুবি, হ্ৃদয়-প্রতিমা মাঝে 

' ভকতি প্রতিষ্ঠা কর; দোহাই তোমানি ! 
ণ্ 

হে ্ন্দর ! বুঝিবারে নাকি, 

কৌমার, যৌরন গেল, আমু প্রায় শেষ হ'ল, 
কত কাঁল থাকিব গো অনুঢ়া কুর্মারী ? 

এস বুঁধু, এন বর, লাঞজাইয়া এ বাঁপর, 
সাবা-বাত্রি আছি বসে, বাজিন্হ'ল শেষ ! 

দেহ-মালঞ্চের মোর অর্থ্য-পুস্প ঝরে যায়, 
প্রাণের দেবতা! এস, এস পরমেশ ! 

| এ 

হ্যামাঙ্গিনী চণ্ডিকা কনিকা... 
সেই বশে চা যদি, এস হে আন্ফালি' আলি, 

আমারে করিস দিও সৈৈরকী লাখিকা। 
বলি দিনা! প্রেদস্ধদেধ, দ্যাথস্প্যন্হারর বক, 



৪ হর়িগজল । 

নিস্কৃতে, সাঁধনমঞ্চে শিয়াষ, অস্থিকা ! 

সামি নয-সুখ্ত-মালে, সন্ভানে তুলিয়া কোলে। 

নাঁচিস্ তাগব নাচ “-অপূর্বব সাধিক! ! 
ঙ 

রাধা-কৃষ্ণ যুগল মুরতি,২- 

সেই বেশে চাও যদি, এস বধু হদি-কুজে। 
আমি গোপিনীর বেশে করিব আরতি । 

হদি-বৃদ্দাবন-ধামে, এস হে বিনোদ ঠামে, 

প্রাণ-মন-উন্মাদন বাজাও খাশনী ? 

কাঁম-লোভ) গোপ-কন্ত!, পড়,ক শ্রীপদে আসি, 

কুল, মান, ভয়, লজ্জা, সর্ববস্ম পাশকি” ! 
ঠি ৪ 

সেই দিন নব বৃন্দাবন 

বিরাজিবে হদি-কুখে, হে ব্রজের বংলী-ধাঁবী, 
তোমার ও অুখচক্র করি' দরশন ! 

হবে গো দোল বাঁস, বাঁর মাপ সুখোষ্ছুস, 
ছুটিবে রসের উৎস, প্রেমের ফোয়ান্ম ! 

প্রেমে গদ গদ বোল। যাবে তারে দিব কোল, 

মুখে হন্গি হকি বোল, প্রেমে মাতোয়ারা ! 
১১ 

তখন পরা” দিও মালা, 
আনি ঢাক কৃষচচূড়া, , কুস্তল সাজাঁয়ে দিও, 

পীতাশ্ববেকবে দিও এ দেহ উজাগা! 
দেহ-বুদ্ধি না খাছিতব। শাঁজ ভয় লা বহিবে, _ 



কোখা ওপে! হরি । ১৫ 

আমি শ্রীহারির ধ্যানে হইব তন্মায়। 
ভুমি দেবে মোর খুলে, আমি কিন্ত লেই ছলে, 

গোঁধিন্দের কণ্ঠে দ্রিব, বলি “জয় জয় 1” 

কোথা ওগো হরি । 

কোথা ওগো হতি, কোথা গগেো হবি, 

শিশু সবে ডাকি সঘনে 

যোঁড় করি হাত, দেখা দাও নাথ, 

(মোনা) পড়িব ও বাঙা চরণে । 

২ 

ওগো দয়াময়, হইয়ে সদয়, 

আমা লবে দাও (হে )ভকতি 

আমরাও লবে, মাতিকউৎ্সবে, 

করির তোমার আবতি | 

সী 

সাদা খাও? ফুলে, বেগুনি মুকুলে, 

মোহন মালিক গাঁধিক়া, 
দিব তব গলে, মোবা কুতৃহলে, 

€ ইসি ) পরিও হরধে মাতিক্ব!। 
ঠ 

নেহাসি ও মুখ, পাব কত তথ, 
লুট... ও.পদফঞলে 



৯৬ হরিষক্গল। 

হাততালি দিয়া, নাচিক্না আড়ি 
প্য় হরি” বলি সরুলে। 

€ 

পড়িতে, খেলিতে, বসিতে, চলিতে, 
যে ভাবেই থাকি হে'হবি, 

তোমাকে হে বিভু, ভুলিব না কু, 

দিখ না গো ফাকি ০হ হরি । 

্ 

কোথা ওগো হব্রিত কোথা! ওগো হরি, 

শিশু সবে ডাকি সখলে ; 

নমি বার বার, ঠাকুর তোমার, 
ও বাঙ1 অভয় চরণে । 

বিশ্বন্দথ বিশ্বতাত ॥ 
বিশ্বনাথ, বিখতাত, 'বিশব-বিপদ-বারণ। 
জগৎ-প্রাণ জগৎ-আ্রাণ জয়জনার্ডিহারণ ॥ 
জনন অন্দীশু, অধিল ঈশ, নিখিল গুবন পান । 

বিশবাঙ্গর, নিশ্বভর। দেব ভূততাবন ॥ 
কোটি-বিশব-বিশ্বাকর মহাসীম সাগর 
রূপহীন, বিশবরূপ, রহিতগণ, গুণাকার ॥ 

বিকশিত কর চিত্র-কম্ বিতদ্গি, বিশমমোঙন, 

ভাানারুণ-$করণস্নখরনকিরণ শু শোভন ॥ 

দেঠি অভয় চ্পাশ্রক ভুবনভীভিস্পাঁতন। 



চাতকফের গান । ১৭ 

নিশ্খল নির্পেপনিত্য সত্য-শিব সনাতন ॥ 
কর ভাক্কর, আত্বর-কর-বিকশিত চিত-অন্থরে | 

কর প্রবুদ্ধ মোইন্মুগ্চসপ্ত অন্ধ অন্তরে ॥ 

বিত্ত, বুদ্ধি, চিত্ত-শুদ্ধি, সিদ্ধি, শাস্তি, শীন্ষ্র 
দেহি' দেব, 'আশুতোধ, ভক্ত-ইষট-সাঁধন | 
আদি মূল, শুস্ স্থল, সর্ধ্ব-বীজ-কাঁরণ। 
সৃষ্টি-স্থিতি-নাঁশহেতু, সর্বলোক-ভারণ ॥ 
ধর্ম, ভক্তি, শরম, শক্তি, দেহি বন্ম-পালনে । 

সংযত কর চঞ্চল চিত শাস্তি-পুর্ণ শাসনে ॥ 

জগছন্দ্য, চিদানন্দ, সত-স্বরূপ' সুন্দর । 
শচ্মো, মো ন্মন্ততে, মহেশ, শেষ শঙ্কর ॥ 

সর্ব-শরণ দিষ্ চরণ পুজি যেন সাদরে । 
ম্ঙ্গল-ময়, মঙ্গল বর দেহি বরদ কাঁতরে ॥ 

চাতকের গান । 
শুনেছি, শুনেছি, ওগো দেব ভগবান, 

বড় ভালবাস তুমি শিশুদের গান। 

ভাই গান গেয়ে গেয়ে, হে দম্বাল হত্সি, 

ডাঁকিতেছি করযোড়ে এস দয়া কক্সি। 

আমরা,চাতক, তৃমি নব জলধর, 
রুপাবারি দান করি জুড়াও আস্তর। 

আমরা চকোর, তুষি পুর্ণ শশধ়, 

প্রেম দুধা এন কছি, জুড়াও অন্তত । ' 



১৬৮ হরিঘজল। 

আইলে শ্রাবণ মাস, মন্তুর যেমন 
আনন্দে প্যাখম ভুলি কনে ॥গাঁ নর্তন, 
তেমতি তেমতি মোনা! শাঁচিব আনন্দে, 

বিশ্বমানে কে না নাচে হেকিয়ে গোঁবিন্দে ? 
বরিষ/র বারিধারা অস্ত পরশে, 
ক্দন্ব ফুটিয়া উঠে মনেন্ন হরষে, 
তেমতি তেমতি নাথ তোমারে পাই, 
মনের আনন্দে গোরা উঠিব ফুটিয়া। 

সহে না বিলম্ব আর, দয়াময় হবি, 

পায়ে পড়ি, পায়ে ধরি, এস দয়া কগ্সি। 

বিশ্বমনোহর দেব । 
বিখবমলোহর, দেব, শোভাঁর নির্খর, 
জিভুবনে তব তুল্য কে আছে সুন্দর ? 

এত শোভা নাই দেব চাদের আলোকে, 
নাই--লাঁই লালে লাল ফুটন্ত অশোকে। 

ঝকৃ মক শাখা ছুটি চর প্রজাপতি, 

তাঁরো অঙ্গে নাই হেন অপদ্ধপ জ্যোতি ! 
বিশ্বের নয়নমণি হে পরশমণি ! 

শোভাঁর ভাগ্াব তুমি, লাবপ্যেত্য খনি। 
শপ্রাতঃকালে শি রবি--কলকের থালা, 

সন্ধ্যাকালে,লাল নীল জলদের মালা, 
বসন্তে ফুলের হাসি, শরতে টানি, 



হে শিবস্ন্দর | ১৯ 

জীববাজ্য, তরুবাজ্য, আকাশ, অধনি, 
সকলেই পরধূঁজিত, ও রূপের কাছে, ' 
তোমার দোঁসন্নাপ্প অগতে কি আছে ? 

তাই নাথ আমাদের বড় আকিঞ্চন, 
হেরিব হোঁরব রূপ বিশ্ববিমোহল । 
আমরা কুৎসিত নথ, আমরা গো! কালে, 

ইইব তোমার স্পর্শে আম্বাও ভাল.। 

কদস্য কেশরে যথা আনন্দ লা ধরে, 

হেবিব হেবিব রূপ ফুল্প কলেববে।। 

হে সুন্দর, এস এস, হ্বদি-সিংহাসনে ; 

আলি, বোস, আসি বোস, সাম্য ব্দনে ! 

ভক্তি কুক্গুম্জআর প্রেমের চন্দন 

আ'নিযাছি , দাও, দাও, ও রাঙা চরণ । 

করি দেব, করি দেব, তোমার আরতি ৪ 
. করি দেব, কলি দেব, জ্রীপদে প্রণতি। 

হে শিবস্ন্দর | 

ন্ট 

হে শ্বি লুন্দর, বিশ্বমনোহর, 
নমি তব সাঁঙাপদে, 

অমর যেমন, কি গুঞরণ, 

গড়ে ছুল্ল কোকনদে। র 



৮. হরিমঙল । 

২ 

তীর, তারা প্রায় গণ যথা ধায় 
বাঁপাইগা মাঁ॥ ফৌঁলে, 

এামার উৎসঙে, উঠিব মা রে, 

তেমতি করুণ বোলে। 

নত) 

ভামি অশ্রজলে, ও শুভ অঞ্চলে, 

ম] গো মা মুছাও আখি। 

করুণ জ্রন্দনে, ডাঁফি ঘনে ঘনে, 

দিও না দিও না কফাকি। 

৪ 

ন] জানি অচ্ভনা, পুজা আরাধনা, 

অগ্ই স্থল মাগো । 

জনলীর বেসে, এস ম! গো ছেসে, 

মোদের মিনতি রাথ। | 

- ৫ 

মগ্র দান কাণে, জলুক্ এ প্রাণে 

হোঁমানল 'অবিন।শী। 

কুবুদ্ধি পলাক্, পুড়ে হোক খাক্ 
পপ তাঁপ ছঃখরাশি। 

ত্ঠ 

পরি ফুঙগ-ভুষ হান্তময়ী উবা, 
প্রভাতে যেমতি সাজে ॥ 



ভুবনরঞ্জন, বিশ্ববিমোহন । ২৯ 

বিমল ভতকতি, আঁ্ুক্ তেমতি, 
মোর হৃদয় গাঝে। 

তোমার সমান ওগো ভগবত! 
ঙ 

নাই নাই--বদ্ধু নাই । 
ও ঝবাও1 চবণ করিম শরণ, 

ঠেল ন1! গো হে গোর্ষাঞ্চি | 

্ 

হে শিব সুন্দর, বিশ্বমনোহর, 

নমি তব রাঙা পদে, 

্রমুর (মন, করি গুঞ্জরণ। 

পড়েফুল কোকনদে ! 

সুবনরঞ্জন, বিশ্ববিমোহন । 
১ 

ভুবন রঞ্জন, বিশ্ববিমোহন, 

ও চরণে নমি আমি, 

অধম বলিয়া, দিও না! ঠেলয়া, 

ওড়ে অখিলের স্বামি ! 

২ 

শত ঝসকের ্ শত শব, 

লইয়ে পৃম্পের হাস ঃ 



২, হরিমঙ্গল । 

শত চক্ত্রব্পে, শত কুর্য্যরূপে, 
উজলি হৃদম্াকাশ ঃ 

৩৭ 

, আন হে হুন্বর, শেভার নিবি, 
লাঁবণ্যের মন্দাঁকিনী । 

'আলন্দেব ভার হৃনয়-মাঝার 

বাজুক গো বিনিঝিনি 

৪ 

নিত্য উত্সবের, পূজা পার্ববণে, 
হোক এ দীনের গেহ। 

শঙ্ঘ-ঘণ্টাকুল মন্দিব «ও ভুল 
হোঁক্ এ দীনের দেহ। 

৫ 
চু] 

কুলরাশি ঢাঁলি, ধূপ ধূন! জালি, 
পড়িব রাতুল পদে ; 

ভ্রমর যেমন, করে গুঞ্জরুণ, 

বেড়ি ফুল্ন কোকনদে। 

বি 

বিচিত্র বরণ, পতঙ্গ যেমন, 

পুস্পে বলে ঝবাকে ঝাকে, 

বসিব, মোহন? তোমার চন্পণ 

পদ্মকরবীর।শাখে ! 



ধর মাল ধর, পর মালা পর। ২৩ 

্্ 

আব না ভ্রত্বি, আর না উঠি, 

এ পি ড়ি হায়! 

কে আছে নিধিলে, হাতে সোনা |, 

ফেলি তাহ, তামা চাক ? 
এ 

অর না ভ্রমিব, আর না উঠিব,, 

এ মালঞ্ ছাঁড়ি হায়! 

কে আছে নিখিলে, হাতে চিনি দিলে, 

ফেলি তাহা, নিম চায়? 
টি 

তুবর্নরঞ্জন, , বিশ্ববিমোহন, 

ও চরণে নমি আমি, 

অধম বলিয়া, দিও না ঠেলিয়া, 
ওহে অথিলের শ্বাম ! 

ধর মাল ধর, পর মালা পর | 

১ 

ধর মালা ধর, পর মালা, পর, 

হে সুন্দর পরমেশ ! 
হোক এ ভবন, “দেব-নিকেতন, 

হাদি-সিংহাপনে বেন। 



২৪ ছনিমঙ্গল | 

৩ 

করিনা বচ্ছন, ' পুজিব চযণ, 

সচনন পুষ্প দর, 

হে সাঁরাৎসীব, সর্বস্ব আমার 
অরপিব পদতলে । 

১৭] 

* নয়নের সুখ, ও মোহন মুখ, 

দীপ জালি নেহারিব। 
আরতি করিয়া, গাহিয়া গাহিয়া, 

তব পদে লুটাইব! 
৪ 

ভাবিয়া দেখেছি, বুদ্ঝিয়া দেখেছি, 

মিছার গো এ সংসার, 

সকলি বেঠিক্, নকলি অলীক, 
তুমি গুধু সাদাৎ্সার ! 

4 

এস প্রাণধন, কবৌস্তভ রতল, 

ধরি তোঁষা বক্ষঃক্ুলে। 

এস মপিমালা। এস অণিমাঁলা, 

দোলাই তোমারে গলে! 

রি 

বিয়া দেখেছি, বুঝিয়া দোখেছি, 

তোমা ছাড়া বন্ধ নাই, 



-বর,মালা ধর, পর মাল। পর | ২৫ 
৪ 

করিয়া যতন, অভয় চরণ 

শরণ)টলইনু তাঁই। 

জগভের মাঝে যা যেখানে আছে, 
উ 

সকলি বিষাঁদে অন্ধ ; 

মূর্তিমান হাঁসি, ফুল ফুলরাশি, 
তুমি আনন্দের কন্দ! 

চা 

ফুল মকরন্ব, হে চির আন্ন্দ, 

আমাদের মাঝে আসি, 

তিমির হরণ, তপন যেমন, 

হরিন্লাও ছুঃখ বাশি ! 

নি 

এ অধম জনে ঠেল না চরণে, 

ধরি তব রাঙ্গা পায়! 

' বলিতে আপন, আছে কোন জন, 

তোমা ছাঁড়। আর হায়? 

৩ 

ধর মালা ধর, পরু মালা, পর, 

হে অুন্দধর পরমেশ ! 

হোক এ ভবন দেব নিকেতন ; 
হদি-সিংহ'সনে বোঠ%ু । 



শুনেছি শুনেছি । 
শুনেছি) শুনেছি, ভগবাঁন, 

কেহ নাই রূপবান উর্সীর সমান । 
গরামধনু মাঝে নাই এত চাঁরু*শোভা ; 
ফুটস্ত.গোলাপ নক্ব এত মনো লোভ! ! 

ময়ূরের পুচ্ছ মাঝে কত শোভা আছে, 

তাঁও দেব হারি মানে ও রূপের কাছে । 

ও লাবণা, ওই রূপ, বড় অপরূপ, 
তাঁই গো অরূপ তুমি" ওগো বিশ্বভূপ । 

হে শিব সুন্দর দেব দয়াময় হরি, 

আমাদের মীঝে আজি এস দয়! কুর্রি 

ব্ড সাঁধ হইয়াছে শ্রীমুখ ছেরিতে, 

বড় সাঁধ হইয়াছে শ্রীমঙ্গ পুঞ্গিতে | 
হরি হে তমার চরণ-গঙ্গাজলে, 
ঝাঁপাইয়া পড়িব গে! মহা কুতৃহলে । 
আমরা কুংসিত, ওই জাহুবীর জল, 

পরশে হইব দেব জুন্দর বিমল। 

দাও দেব, দাও দেখা, করি এ মিনতি, 

চরণ-কমলে করি সহশ্র প্রথতি। 

হিরণযক শিপু-বধ ? 
“হিরণ্যকঙ্গিপু তুই হিরগ্যকশিপু*-" 
ক্রোধে নৃসিংহ্মুত্তি করিয়া ধারণ 



নবীন সন্ন্যাসী । ২৭ 

কহিলেন *তোঁর সম নাহি মোঁর বিপু 1” 

খাগ্রে ৬ বক্ষঃ বিদারণ ! 

দৈত্যতন্ছু পরিহযিট্ঙাপিনী সাঁজিয়া, 

কারণশরীর ছাঁড়ি এস্গ বাহিরিয়া ! 

নুসিংহ-মুরতি ছাড়ি বাঁধাঁকুষ্-বেশে, 
মোর পাশে শ্রীগোবিন্দ দাড়াইলা হেসে? 

শঙ্খ বাঁজাইয়া আমি আরতি করিনু, 

দীপ জালি, মনঃ সাধে, শ্রীমুখ হেবিনু ! 

স্কহিলাম “নাথ একি সত্য ? না স্বপন? 

হইল কি এত দিনে শাপ-বিমোঁচন ?” 
' *গ্োবিন্দে ইঙ্গিত করি কহিলা রাধিকা, 

কপ্রেমরাঁজ্যে এ গোপিকা অপুর্ব সাধিকা!” 

নবীন সন্ধ্যাসী ! 
পদিয়াছিলি প্রসাঁদের 'বেড়ার্তে বন্ধন, 

স্টয়ার বন্ধন মোর কেটে দে মা আজি! 

 শ্জীলা খেল, হেলা, ফেলা, কর্ সম্বরণ, 
ভাল আব লাগে না মা এই ভোজবাজী | 

লীলাময়ি, কাচি কাঁচ, উন্মাদিনী সাঁজি, 
কত আর, ম্বাস্াবিনী, তনয়ে ভূলাবি ? 

বাসনাযাখালফল, শুন্ত-ফুলবাঁজী, 

হাতে ছিয়ে কত আর হাঁসাঁবি, কীদাঁবি ?$” 

গুনি কথা, মা আমার বৈরাগাঃগেরুয়। 
অঙ্গে দিয়া সাঁজাইল! নবীন সন্ন্যানী 1 
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পভাঁল সেজেছিস্ বাঁছ1”-_কহিয়া অভয়া, 
ভন্ম বিলেপিল! দেহে, মুখে & হাঁসি! 

কাণে দিলা গুরুমন্ত্ “কির্রশব-শিব৮... 
রা 

সচে গেল, ঘুচে গেল আঁমত্ব-অল্শিব ! 

ম! অন্নপূর্ণার প্রতি । 
৯ এ 

অনেক ভুগেছি মাগেঃ, অনেক সহেছি মাগো? 

বুকে বড় বাঁজিম়াছে ব্যথা ! ন- 

কনক অঞ্চল দিয়া, দে মা অর মুছা ইয়া, 
মা হইয়ে হ'সনে বিমাতা 

খ্ 

তোর করুণার জল বহে যায় আঁধিল, 

যেন পুত মন্দাকিনী ধারা; 
পঙ্গু হয়ে বদি ঘাটে,  খুক ফাটে, বুক ফাটে, 

আমি যে তৃষায় হই সার! 
ও 

কোকিল বঙ্কারে মাগো পাপিয়া ফুকারে মাগো, 

কলকণ্ঠে শ্তাম দেয় শিন্ঃ 
ফুল ফোটেসটাঁদ হাসে, আমি শুধুষরি ভ্রাসে ॥ 

আমি শুধু কার্দি অহর্ধিশ! 



মা অন্গপুর্ণার এতি । ২৯ 

£ 

বস ৫ বি “বলা সমুদষ, 
কি তন্ন জল যুনে ভন! । 

আমাখি নাতি মাসাদ মাথায পড়েছে বাজ 

মাঁঠে অ।ছি-_-৩৭" যেন মপা। 

৫ 

লয়ে মাগো দডা দিত আমি ভার খেশস্কাও 

৬ খাঁদনেন মত »_শেছে 

ঘটি হাত বজ্জুবথ ! আমি এণে শখ-স্তজ। 
তাঁমাসা দেখি কেন হেসে? 

ও 

কিবা দিবা বিভাববী, ণহ] অন্ন হা ভাল”, ববি 
অন্নপূর্ণা, হযোছ 'অস্তিপ, 

নায় ম।গো বাপি কাঁখে, ডুঃখী তনযেব ডাকে, 

হ'সনে ম! হসনে ব্খিন। 

থু 

ক্ষুধা তৃষ্ণ1 নাহি রয়, লোক হয় মুগ, 

যে অন্ন খাইলে মহামায়া, 

€সই অন্ দাও মোঁরে, বেধন! মাঁঘান তোলে, 
আব কেন? দেহ পদ-হায়। 

এ 

অনেক ভুগেছি মাগো, অটন্ক সহেছি মাগো, 

বুকে বড় বালিয়াছে ব্যথা! 



হরিমঙ্গল 

কনক অচল দিয়া, দেম! অশ্রু মুছাইয়া, 
মা হইয়ে হ,সনে বিমাতা। 

“জয় জয় পরত্রম্মা। 
পাদ 

জয় জয় পর্ত্রহ্ম, অণার তুমি অগম্য, 

পরাত্পর তুমি, সারাংসাব। 

সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর ভূমি, 
মঙ্গলের তুমি মুলাপার ॥ 

নানা রস-বুত ভব্য . গভীর রচনা তন, 

উচ্ফুসিত শোভা শোভায়। 

মহাকবি! আদ কবি! ছন্দে উঠে শশি র্ধি. 

ছন্দে পুন? অস্তাচলে যায় ॥*ন্প 

তপত-কাঞ্চন-ভাঁতি, জ্বলদ, অক্ষর-পাঁতি 

অগণন ভাঁরকা-শিকর। 

গগনের নীল খাতে, লিখিত জুন্দর-হািত, . 

কাবভা-রহন্ত মনোহর ॥ 

কুন্থমে তোমার কান্তি, অলিলে ভোঁমার শাস্তি, 
বজ-ববে রুদ্র তুমি ভীম।. ৃ 

ভব ভাব গুড় অতি, কি জানিবে মুঢমৃতি, 
ধ্যায় যুগ যুগাস্ত অসীষ ॥ 

আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে, 

কোটা কুর্ধ্য কোটী চন্দ্র তায়া। 
তোমারি এ রচনারি,  ভাঁব লয়ে নরনারী, 

হাহা করে নেত্রে বহে ধারা ॥ 
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মিলি স্থবনর খু, প্রণদি ভোমায় বিভু, 
তুমি সর্ধ মঙ্গল আলয়। 

দেও জ্ঞান, দাওপ্রম, দেও ভক্তি, দেওক্দেম, 

দেও দেও ওপদ-আউ্রয় ॥ 

হরিনামাস্বৃত । 

নাথ, এবে জন্মান্ধের সাঁজ্য ! 

কহে মোরে প্দুর ! দূর 1৮ হবি-নাম কাহনুর 

দিতে চ1ই, ভাঁও এব করে নাগে। গ্রান্থ ! 
বাছা চাকচিক্যে ভুলি, বঙ্গিন কাচের খুলি 

বিপাণিতে ক্রয়ন্রুরে মূল্য করি ধার্য । 
২ 

নারী চাঁয় রূপ ও সৌন্দর্য্য ! 

'মুচুকি মুচকি হাঁসি, বন্ধু দায় ধনবাশি ; 

পড়ে থাকে, পড়ে থাকে ভাবের এশ্বধ্য ! 

শুনি সুললিত শব্ধ, জগত মোহিত স্তব্ধ ? 

পড়ে থাকে, পড়ে থাকে কাব্যের সৌন্ধ্য ! 
রা রে 

পাওুরোগে সকলি পার ! 

ইন্্রধনুবর্ণে ভব, এই বিশ্ব মনোহর! 

তুই কি বুঝিবি হায় কতই মধুর ? 
বালরবি রাঙা থাল, হুরীকষ্ঠ লালে লাল, 

বর্ণান্ধের কাছে হায় সফলি যে দুর ! 
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৪ 

এ শকবা মিষ্ট নাহি লাগো! 
শিম ভখি তিক্ত মুখ, »ত্রর্ঘ কেন পাবি সুখ ? 

বুসলি পনস্ কেন ধরি তোর আগে ? 
হরিনামামৃত ফল, তাও দির্পি রসাতল ! 

ল[ছে মরি, লাঁজে মব্ষি হায় এ বিবাগে। 

উদ্বোধন । 
কি লাগিষা অশ্রজল, কেন এ [শশ্ান? 

কেন ক্রি নিশিদিন এও অবিশ্বাস 

আপনারে? 

হে মহান। যদিৎকোঁনদিঈ্ 
আপনাবে কণে" থাকি অপূর্ণ মলিন £ 
যদ কোন প্রলৌভনে হ'য়ে আত্মহাবা, 

পাপে ডুবে; কভু হ'য়ে থাকি তোমা ছাড়া, 

তবে সে অভীত-লাঁণি', কেন নিবাশায় ,* 
প্রতিদিন ডুখিতেছি? বিগত-চিন্ত।য় 

কেন ভবিধ্যৎ মোর--ঘার তমসায়-- 

করি নিত্য সমাচ্ছন্ন ? 

হজ 

এ ফুল্ল ধরায় 

ক'দিনের তরে নাথ, মোর আগমন ?-- 

শুধু হ'দিনেরি খেলা করি সমাপন 

আবার ভোঁমারি কোলে ফিরে যাঁব। 
তবে 



উদ্বোধন । 

আপনার সনেকেন সপ্ভাব না রবে ? 

কেন তবে হাদ্লমুখে কর্তব্য না সারি”, 
শুধু ভালে কর ক্ষুনিত, অনৃষ্টে ধিকাছি? 
ফিরিতেছি শুধু “হাহ1” করি? এজীবনে 

নাহি কি ফ্লোনই আঁশ ? 
তবে, এ ভুবনে 

০কেন আজে! মোর কাছে ফুটিতেছে ফুল ? 

কেন তবে আঁজে। হেথ। মলয় আকুল 

করে মোরে আলিঙ্গন বন্ধুর মতন ? 

কেন তবে চক্্ালোক হয় না কপণ 

আমানে আনন্দ দিতে 1 কেন তবে আঙগ 

শত শবহঙ্গের ক্লু এ শ্রবণ মাঝ 
পশিয়া, কৰিছে মোঁবে পুলকে বিন্ভোর ? 

কযাদি আমি এত দ্বণ্য, পাপে হিছা মোর 

"যত্রি গো এতই হ'য়ে থাকে জীসহায়, 
বে কেন এ ধরণী এত ককুণায় 

কৰি'ছে আমায় সিক্ত ? তবে কেন প্রাণে 

এখনে! উপজে শাস্তি, যবে উদ্ধপানে 

নেহারি--নিন্্রল, নীল, লিপ্ধ নীলার ? 

তবে কেন আজে যবে শুনি কলর 

পুশ্যতোয়া তটিনীর--ধীরে মনে হয়__ 
যেন আশা শুনাইছে স্বপ্র-মোহময় 

মধুব সঙ্গীতধ্বনি ! 
তব দয়! ষদি 



৩৪ হরিমঙ্গল । 

এতভাঁবে, এতরূপে মোরে নিরবধি 
করিছে পালন যত্বে, তবে কে চিতে 

দাঁওন] গাঢ় বিশ্বাস ? ন্ুর্টিমাধুরীতে 

চিরদিন কেন তবে এই শ্রাস্ত হিয়া, 
তোমারি মাঁঝাবে সদা রহেন! জিয়া 

আপনাতে-আপনি-আকুল ? 

কেন নাথ, 

এ জীবনে আননাক নির্মল প্রভাত 

নব নব স্কট আশা সনে? অন্ধকাজে 

পারিনা বাচিতে আর! এত হাহাঁকাবে, 

তব গাড় অনুভূতি হয়ন। রাঁজন্ 

দাঁও শান্তি, দাঁও প্রীতি, দাও, শ্রীচরণ,-_ 

সাধিব তোমার কন্ম! দাঁও দেখাইয়া 
কোন্খানে বহিক্জাছে মরমে মবিয়। 

আমার আম্িুটুকু ! দাও গো বুঝা+য়ে 

বজ্রনাদে ভয়ঙ্কর,--কণা-কণিকায় 

তোমারি অস্তিত্ব রাঙ্জে! এই বিশ্বময় 

তোমারি অনাদি সঙ্ভু1 নানারূপে বয় 

তোমারি ইচ্ছার বলে! হেথ! তোমা-বই 
আর অন্য গতি নাই! যেনিশ্বাস লই 

এও সে তোমারি দান! এই যে শরীর 
এও নাঁথ, তোমারই পবিত্র মন্দির ! 
চেতন! উঠুক জাগি” এ নীরস প্রাণে 
শৈলমাঁঝে নির্বরিণী সম! তব টানে 



উছোধন। ৩৫ 

সপুলকে ছটে? যাই জগতের মাঝে 

আপনাতে-আপনি-অটল ! €কাঁন কাঁষে 

যেন কভু না ভুল ভোমায়! নিবাশীয় 

যেন নাহি ডুবি আর! আপনার পাঁয় 
যেন গে! দড়াতে শিখি! ব্যর্থ আশঙ্কায় 

যেন গো কর্তব্য কাধ না ভুলি হেলায় 

ল্জ্জাঁ-ভয়-বিকম্পিত প্রাণে! এ ধরা 

আমিও তোমারি পুভ্র! কখনো হেথায় 

হেটমুখে কাঁটাঁ'ব ন। কাল! নিজবলে 

সাধিব বীরের মত কর্তব্য সকলে 

আত্মসম্্রমের বন্ধে আবনিয়া দেহ ! 

ক্জ আশীর্বাদ প্রভূ, অযাচিত স্নেহ 

সর্বদা এমনি যেন এ দীনের'পরে 

রহে তব! আশীর্বাদ কর ক্ষণতরে ! 

যেন দেব, নব বলে হয়ে বলীয়ান, 

' তুচ্ছ করি+ হিংসা, দ্বেষ, শূন্ত অভিমান, 
তোমারে বাঁখিয়া হদে, নবোত্সাহ-ভরবে 

অক্ষম এ পুজ্র তৰ পুনঃ কাষ করে 

তোমার আদেশ মত। 

€হ বিশ্ব দেবতা, 

ক্ষদ্রপ্রাণ হতে পারি,--তবু যথা তথা 

এত অপমানজাল! না পারি সহিতে ! 
আপনার সনে ছন্দ করিয়া ভিষ্টিতে 
বল দেব, পারে কোন্ জন ? 



৩৬ হরিমঙ্গল | 

তোমারি কূপায় 

এ জীবন ল'য়ে আজো বাঁচিহ হেথাঁয় ! 

সেই দাঁন করি অবহেলঠ কোন্ মুখে 
লাঞ্ছনার ডাঁলি বহি”, ম্লান অধোমুখে 

রয়েছি দীড়া/য়ে প্রভু, আর নাহি পারি! 
আমিও অমৃত-পুভ্র, নহি গো৷ ভিখারী ! 

অতীতের শ্লীন স্থৃতি ফেল উতৎ্পাটিয়ে ; 

পূর্ণানন্দে ভরুক্ হৃদয়! 

_. পুনঃ উল্লাসিয়ে, 

ধে?য়ে মে'তে চলে? যাঁই কর্তব্যের টানে 

মদোন্ত্ত ্ররাবত সম! 

তব পানে 

এমনি করিয়া নাথ, বাঁধিয়ো আমায় 

যেন আর এ জীবনে কোন ক্ষদ্রতায়,, 

সংশয়ের সমস্তাঁর কোন প্রতিঘাতে, 

নাহি ছেড়ে সে বন্ধন। 

উজ্জল প্রভাতে 

নব আশাসনে প্রাণে হও হে উদয় ।-- 

যা'ক্ মিশে অন্তরের কম্প-লজ্জা-ভয়, 

ব্যর্থ বাসনার এই তীব্র হাহাকার 

পরিপূর্ণ প্রশান্তির সিগ্ধতামাঁঝার । 



আত্মা-বধুর প্রার্থনা | 

4 

আজ মনোরমা-0বশে, 

ভয়, লাজে, মুছ হেসে, 

এসেছি, এসেছি, নাঁথ, সাঙি' নববধূ, 

প্রকাঁশি” বাঁলাক ঘট, 

সুখে অরুণের ছটা, 

নপিনীরঞ্জন এস !--এস, এস বধু। 
ন্ 

এ স্থঘ্ি-নলিনী মম, 
প্রফুল্ল নলিনী সম, 

তুরল কনক ওই, ববির কিরণ, 

করি পান, হয়ে ভোর, 
আননে আনন্দ ঘোর, 

ঢালুক তোমার করে সব্বন্ব আপন ! 

খ্ঞ্ 

আমি ক্ষুদ্র নির্ববি নী, 

অতি মু প্রবাহিনী, 
হে দ্রেব, এসেছি আজি সাঁগর-সঙ্গমে ; 

তব প্রেম পাবাবার, 

হয়ে ভাহে একাকার» 

ডুবে যাঁব--মিশে যাব, মরে মরমে ! 



হরিমঙ্গল । 

১. 

শ্ামাঙ্গিনী নিশীবিলী, 
হয় যথা গৌরবিনী, 

চজ্্ালোকে নিমগনা, পাঁশরি” আপনা, 

আমার আমিত নিয়া, 
তোমার তুমিত্ব নিয়া, 

সাঁজিব, সাঁজিব, আজি অপূর্ব অঙ্গনা ! 

এ 

আমি ক্ষুদ্র শুক্র তারা, 

হইব আপনাহাবা, 

£হে চন্দ্র! তোমার ওই পরিধি-মগুলে ॥ 

তুমি কুঞ্জ, আমি প্রাণী, 
লুকাইব, তনু ঢাকি, 

€হ কান্ত ৭ তোমার ঘন বাসন্ত শ্তামলে! 

১ 

পুষ্প হাসে, ফল বোলে, 

ক্কন্দর বিটপি-দে লে, 

মধুর ঝঙ্কার বোলে করাইবে পান, 

তোমার এ পিক-বধু 

প্রেমসস্সীতের মধু, 
হে বধুকরিও পান আনন্দে অজ্ঞান ! 

৭ 

তোমার ক্েহের নীড়ে, 

লালিত হইয়া ধীরে, 



যাচনা । ৩৯৯ 

যুক্ত পক্ষ প্রসারিয়! এ বন-কপোতী, 

ছুটিযে গো মহোলাসে, 

তব চিন্ত,নীলাকাশে, 
শত চক্র হাসে যথ! -অপরূপ জ্যোতি? 

তি 

আমি নীলাম্বরে ভাসি, 

হেরিব ও শুনব হাসি, 
াবারাত্র, সারাব।তি, পৌন্দময্ে বিভোল » 

প্রাবিষ্বা বিশ্বের প্রাণ, 

কর. কর, সুধাধান, 

হে নাথ, সুধাংশু ভুমি, অধিনী চক্ষোর' 

যাচন। ॥ 
৯ 

তে প্রিম আমার মৌন মোহন, 

পব্ম দয়িত ফ্ুষ, 

ও অক্র-অবীবনে আঙজ্ি উৎক্যত 

অমুত-উৎস ঘটতভ এ 

'নাজি মুহুর্ত মিলন মধুর, 
সফল শ্রেমের ব্রত? 

এল পথ এস মঙ্গলময়, 

আমার নলের মত ৭ 

স্বর্গ চরণ আমা জগতে, 

হুর্ব্বতা ও ভূক ও 



৪০ হরিমঙ্গল। 

তুচ্ছ আামারে ভুলে লগ তৰ 

উচ্চ বক্ষঃকুলে । 

হ 

মোঝ এ শুক পা আপনে 

চুম্বন কর দান. 

স্াযুতে শোণিতে আমক বস্তা 

| ভাঙ্গিয়া সন্দন প্রাণ । 

মস্থন কবি' আস্তর মোব 

কে অন্ভম নাথ, 

ওপিও ভবা গগো প্রাণ। ধিক, 

দ1ও প্রসারিয়া হক্র । 

৮৬ 

মেঘেন প্রান্তে প্রভাত-বৌদ্র | 
শুভ্র উজল৬ব, 

কমি, ভুমি প্রিয়, আরো প্রদীপ্ত, 
আবে! মনোমোহকল।। 

কণে ₹ণে ওই বিনা জুতভে গাথা 

মোহন মোতিম মালা, 

লুষ্চটিত ওই সেফালি-ফলিত, 

কোমল কিরণ ঢালা, 

পি 

ওই মাপাখানি এ দীন ক্ষুদ্র 
হৃদয়মন্ধ্য সাথে 



শার্থনা । ৪১ 

এ শুভ প্রভাতে নবীন শোভাঁতে 

স্পিতেছি তব হতে । 

'লঞ্ড প্রভূ লও করুণা করিয়া, 

উদ্দেশে অঁপিলান 

মোর জগতের মলিন মাধুনী _ 

মরমেধ আভিবাম । 

দাও দাও তব মনের মহিমা 

বেছু কণা পরিমাণ 

কান্ত আখির 'অস্বত ধারায় 

শাম্ত হউক্ প্রাণ । 

প্রার্থন। ॥ 
নট 

* কোথা মৃত্যুঞ্জয়, 

এই শ্রাস্ত শীবনের অন্তিম আশ্রয় ? 
কদন এ ভব কুলে ভ্রমিৰ তোমারে ভুলে 

হে প্রভু হে বিশ্বরূপ, হে করুণাময় । 

২ 

বাই যাই কৰি, 
দিন যে ফুবায়ে যায় দা ময়, হলি, 

দিয়াছ কাজের ভাব, কিছুই,হ' লনা তার, 

শুধু ছটি শুন্যু কর উঠিছে শিহত্রি' । ্ 



৪২৭ হরিমঙ্গল । 

৯. 

দেখিযাছি অমি 

তোমার মৃত মুর্তি দীষ্ দিবাধামী | 
কম্পিত কলাপ-রাগে, মিমহ্থুকেল দাগে দাগে 

অগ্গয় বরণে আঁকা হে মামার স্বামী । 

প্র 

আমালে ভুলা 

শ্ু/!মল শাখায় ঢাকা সভ্শ্র কূলাষ, 

ওইখানে মোব ঘব, খুঁক্ষ নে আপন পব, 

ফিরি হোগা গে।ধূলিল বিগায়-ধঙ্গায়। 

€ 

খুলেহি ছুয়াক, 

স্মন্ত মখিলখানি হয়েছে আমার, 

খোলা হা ৪য়!, ধাবা] মঠ বানুকার ঢাকা ঘাট, 

উদাব নদর ধাবা সোঁদর আমার 
2০ 

এসেছে আলোক, 

পড় তোব। “অপবা ভর্গনেোর শ্লোক, 

শৃগ্ধরান ছন্দে ছন্দে হাদখেব মৃহস্পন্দে 

জাগুক্ ভাপি» প্রাণে অক্ষয় পুলক! 

সর্ধতীর্থসার। 
তোমারি হে জয় প্রভু তোমারি হে জয়। 
ংসণবের সুখ কিছু নয় কিছু মম - 



ঈশ্বরের প্রতি । ৪৩ 

ক্ষণেকের দীস্তিপর ভন্ম শুধু রয় ! 
ভোঁমারে লি” যে স্থথ ওহে প্রাণাবাম, 

্রন্মাণ্ডে কুলন1 নাই--এত খুঁজিলাঁঘ,। 
তাই এত ভ:ক্ত ভরে বাজবাজেখর 

মাথার মুকুট রাখে - ধুলি-কলেবর 

দীন তব পুজারির চরণের পর ! 
ভাই পাপী যারা তাবর1 তব নাস স্মিঃ 

সভয়ে সম্ত্রমে কাপি' ওঠে থর থরি 

তাই সহি? দ্রঃখ তাপ ঝঞ্চাট বালাই 

ভক্ত দলে ভুমি ছাড়া গতি আর নাই! 

' ভাই এতেক ঘুরিয়। ফিরিয়া আবার 

এসেছি তোমঞ্জর কাছে সব্বতীর্থপান ! 

' ঈশ্বরের প্রচ্তি। 
( টমাস্ মুর হইতে অন্থবাদিত ) 

১ 

এই যে বিস্ময়কর বিশ্ব চমৎকার, 

হে বিভু তাহাঁর ভুমি আলোক জীবন ! 
দিবমে উজ্জ্বল প্রভা, বাত্রিতে চক্রের বিভা, 

প্রতিবিশ্বিত মাত্র তব হে বিশ্বকারণ ' 

চারিদিকে ঘোষে ভন মহিমা অপার 

সুন্দর উজ্জ্বল বস্ত সকলি ঠেতামার। 

চি 

বিদায়-কিরণু সঙ্গে তপন যখন, 



৪৪ হরিমঙ্গল । 
চে 

সন্ধযাএ বিভক্ত মেঘে চাহে না ছাড়িতে, 

বো হয় যে সময় সে দৃখ হুবণম্য, 

০নোহন সোপান পথ ক্কর্গেতে যাইতে ' 
অস্তোন্মুখ হুর্ষ্যের ০স খিচিত্র বনণ, 

০তমাপি নভোমাপি তাহা হে বিশ্ব-কারণ । 

৬০. 

হার[মর পক্ষপুট কলিযে বিস্তান, 

তিনিরে আকাশ ধরা ঢাকিলে যামিনী, 
'অমসংপা নয়নোজ্জল পাখা করে ঝলমল, 

যেশ কোন কৃষ্গবর্ণ চার বিহ্িনী । 

এীশিক অনল, লেই পিন আপাদার,, 

অনশখ্য মহান; বিভু, আকুলি ভোমান। 

|. 

শপুণ বসত যবে হয় রে প্রচার, 

৩ব আত্মা করে তার স্ণভি নিশ্বাস ;* 

প্রত্যেক কুসুম, যারে, নিধাঘ গাথেবে হারে, 

তোমারি নয়নালোকে তাহার প্রকাশ, 

যেদিকে তাঁকাই তব মাঁহমা অপাণ, 

সুর উজ্জ্বল বস্ত সকলি তোমার ! 

ওহে জীবন বল্ল | 
“ওহে জীবন বল্লভ, 

ওহে সাধন ছুল্লন্ধ ! 



গুহে জীবন বল্লভ । 8৫ 

আমি মন্দের কথা অস্তর বাথ 

* কিছুই নাহি কব, 

শুধু জীবন মন চলুণে দিলু 

বুঝিয়া লহ সব, 

আঁমি কি আর কব্। 

এই সংসাবূপথ সঙ্কট অতি 

কণ্টকময় হে, 

আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে 

প্রেমমূরভি তব ! 

আমি কি আব কব! 

আমি সুখ ছু সব তুচ্ছ করিনু 
প্রিয় অপ্রিয় হে, 

হুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহ] 
মাথায় তুলিয়! জব, 

আমি কি আম্ম কব! 

অপরাধ যদি করে থাকি পদে 

নাকর যদক্ষমা, 

তবে পরাণপ্রিয় দিও হে দিও 

বেদন1] নব নব! 
তবু ফেলো না দুরে - দ্িবসশেষে 

ডেকে নিও চরণে, 

ভুমি ছাড়! আব কি আছে আমার 

সৃত্যু-আ ধার"ভব। 

আমি কি আব কব! 



" বিপদ-মঙগল । 

হে বিপদ, হে আপদ, হে ঘোর লাঞ্নাঃ 

নীলাম্ববী শাঁড়ীটির আধাপ্র অঞ্চলে 

ঝাপি' নিজমুখ, ছিলে চিরাবগুঞঠনা, 
চিরদিন, চিরদিন - ভাঁসি+ নত্রজলে 

₹২.মাঁর দৌরাঁঝ্সে, পেয়ে তোমার তাড়না, 

আ'টৈশব ভাবিয়াছি, তুমি গো কুরূপা, 
পিশাচী, ডাইনী, নরশোণিতলোলুপা, 
পরমকুৎ্সিতা কোন অন্র-অঙ্গন!। 

স্মা কর দেলকন্ধা ! বছদিন পরে 

খুলিয়াছে আজি মম জন্মান্বকনয়ন 

এ ষুগান্তে ! খুলিয়াছে এ অবশুঞ্ন 

তব শুভে,-এত শোভা নয়নে কি ধনে? 

এত রূপ ! মরি মলি অনিন্দ্য ব্দনে 

ইন্দু কাস্তি ! সান্ধ্য ভাবা ঝলকে লোচনে"! 

হু. 

আামি ভাব্তাম,তুঘি ঘোরা অমানিশা, 

কাঁলোবর উপর কালো, আলুযিতচুলা। 

একি ভুল 1 তুমি যে গো অক্ুণ-হুকুলা ; 

লাবপ্য-তযীবনমন্্ী, হাস্তমন্্ী উষা ! 

লাজিস বৃদ্ধা ঠান্দিদি, কত লাগরালী 

করিয়াছ তুছি আলি, ভাঙ্গিয়াছ হাড়, 

বুঝি লাই সে ব্যাঁভার, রঙ্িশি। তোমা, 



বিপদ-মঙ্গল। ৪৭ 

জর কুঞ্চিয়া আমি রোঁষে পাড়িয়াছি গাঁলি। 
ছুর্ববোধ ( অবোধ আমি ॥ ) তবু রঙ্গকেলি! 

কোথায় সে ঠানদেদি? দস্তের সে মিশি? 
আলিযাছ আলো। কবি আহা! দশ দিশি'! 
যষোড়শী-ন্পপী-তেশে, পরি+ বহ্ুছেলী । 
দিগন্বরা ভয়ক্কষব1 কোথান্ধ কালিকা? 

রা'সলীলামক্ী এ তে অপূর্ব রাধিকা 
৬ 

নবোঢ়া বালিকা যথা! পতিরে নেহারি+ 

বাসরে, আতঙ্কে ঘোর, উঠে গো শিহরি', 

আমিও তোমারে হেরি” অক্ষি ববনাবি, 

চিরদিন কাপিয়ু!ছি, অঙ্গ থরথবি ! 
এবে ঘুচিয়াছে মম লজ্জা, ভয়, খ্বণ!, 

হইয়ুছে বসবোধ, জেগেছে কামনা, 

জালিত বাহুর ভোরে, লোনন শোভনা, 

বইধি” মোরে, ছাপি' মোরে, পুতাও বাশন! ! 

হে সুন্দরী, বাধ মোবে কেশনাগপাশে, 

কর কর মোর সাথে পরিহাস কেলি! 

আমিও গো শিহরিৰ উক্ফাসে, উল্লাসে, 

কদন্ব ফুটে গো থ। আনন্দে উদ্বেল' ! 

দাঁও দাও শুফফ মূলে প্রেমা্বৃত ঢালি” 
ফুটুক এ জীর্ণ শাখে শারদী শেফালী ! 

গু 

'প্সরী শোভার অফুরস্ত ফুলবীথি 



৪৮ হরিমঙ্গল। 

দেখিলাম, দেবকন্তা, তোমার প্রসাদে 
আহা কিবা পবিত্রতা, ঢল_ঢল প্রীতি, 
উজল আননে তব ;$ আনুন্দে, আহলাদে, 

একি হেরি ! সৌন্দর্যের নব বুন্নাবন ! 

তুলসীর গন্ধে আমোদ্িত, উল্লীসিত, 
পুষ্পগন্ধে সুরূভিত, কোঁকিল-কুজিত 

লারা! উপবন ! এ তে দেব-নিকেতন ! 

হে বিপদ ! বেষ্রি' তব পৰ-কোকনদ 

কাদিল ভ্রমরী, এই 'বিপদ-মঙ্গল”, 

গুঞজরি' গুঞ্জরি” 1 এবে দেখাও সম্পদ! 

খোল, খোল ম্ন্দিদের কনক অর্গল ! 

আ্বলি' এবে সান্ধাদীপ, করিস আরতি, 

দেখ1ও গো, দেখাও গে! দেবের মুর্তি ! 

৫ 

ধর্্ম-মন্দিবের তুমি অপুর্ব পুজারি 
হে বিপদ! পার হঃয়ে, গিরি, নদী, দরী, 
নির্বাসনা-কমগ্ডলু হস্তে করি”, ধরি” 

জপমালা, ভন্ম মাখি, এ তন্ উত্বারি* 

কোৌীন সর্ধশ্য করি, নব বুন্দাবনে 
আসিয়াছি !--খোল দ্বার হে বিপদ-বাধে ! 

লিগ্ধ কর ছুটি চক্ষু প্রেমের অঞ্জনে, 

আজি গো হবিব দ্ধপ হেবিত অবাধে ৃ 

গ্রীতি-কালিক্সীর নীবে করিয়াছি হ্গান, 

ভকতি শিউলি-ফুল ছটি করে ধৰি” 



হে বিপদ, এস । ৪৯ 

স্ডাসিতেছি নেত্রনীবে ।__মুছাঁও প্লয়ান, 

দেখা দাও, গেখা দাও হে দয়াল হলি! 

বিশ্বপতি, কেন আব এ অশ্রি-পরীক্ষা £ 

দাও দাও ভিখাীরে পরা-ভক্ভতি-ভিন্মমী ! 

হে বিপদ, এস । 
৮৯৬ । 

হে বিপদ, এস! 

সজল আঁনতচক্ষে ভীতিবিকম্পিত বক্ষে 

রাখি” দৃষ্টি, এস দেবি, এস। 
* পতি-পুজ-সর্বহাঁরা, অনাঁথ-বিদবা-পাবা, 

গালে হাত দিগ্কা, সতী, কাঁছে এসে বোস । 

২ 

সদ্যঃসাতা কালিন্দীর জলে 
সন্ধ্যাসমা, হে বিপদ, তব মুরখ-কোঁকনদ, 

' বিষাদ বুলায় হস্ত সে নীল উৎ্পলে ! 

নীহারিকা-মুক্তাহার তোমার ও অশ্রু ধার, 
শ্রীতি-রাকা-শশী হাসে সুন্দর অাচলে ! 

৩) 

এস, দেবাগনা 

র্যাফেলের খরবুষ্টি হেন সৌন্বধ্যের স্থষ্ট 
হেরে সাই !-_তুমি মম অপুর্ব ম্যাডোনা ! 
শিশু শ্রীষ্টে কোলে করি, এগ্ রাঁজরাজেখরী, 
শোঁভা-সাঁগরের অফ়়ি কমল-আসন] 1. 

€্ 



হরিমঙ্গল । 

১ 

এস, নন্বরাণি। 
হেন যশোধার কথা কে গুনেছে কবে কোথা ? 

ভার্গবতে নাহি হেন সুধামাখা বাণী । 
শ্রীহবিনে কোপে কবি' এস বাঁজবাজেশ্বগী, 
কি ফু্ল-সরোঁজ ওই চরণ হুখানি ! 

পুণ্ত 
চাহি না জানিতে আমি “পুণ্য” বলে কাবে। 

কি নুধম্ম, কি স্ুক্ম্ম, কেবা কম্মবীর, 

এই সব তবজালে হইয়ে ভুধীর, 
চাহি না লভিতে শাস্তি তব দরবারে, 

ওহে বি-শ শতবার ধর্ম যুধিষ্ঠিব ! * 

আমি করিয়াছি সার সৌন্দর্যের সাবে, _ 
আঁমি কনিধাছি সার সেই সগাঁৎস।রে,, 

সাব! বিশ্ব আহা ধার পুজা৭ মনিব, 

হে শিব সুন্দর দেব, শাবদী শেফালী 
দেয় যথা দেয় ষখা আপন রে ডালি, 

প্রভাতের বাগবক্ত চরণকমলে, 

দেহপুষ্প, চিন্তপুষ্প, সব দিব ঢালি' 

তব পদকোকনদে, ফুল্প-শতদলে ! 

এ গো যদি নহে পুণ্য, পুণ্য কারে বলে? 
০০ 



জুল । 

বুদ্ধিতে পারি নানাথ ! কেন এত ভুল্প ? 

€কেন এই স্ুষ্টিছাঁড়! অজ্ঞত1 বিপুল 
দীন মানবের ভাগ্যে পাতি না বুঝিতে » 

বুদ্ধি অন্ধ হয়ে যায় উপায় খুর্জিতে । 

ভুলেও যে মোরে কভু ভাল নাহি বাসে 

স্বণাঁয় সবিয় যায় আমি এলে পাশে, 

তবুও কি জানি কি তে মনের গন, 

তাহা পশ্চাতে ফিরি মুড়ের মুতন ! 

: ব্যর্থআশা অবশেষে কেঁদে মরি মিছে 
--€ক পেয়েছে পথ ছুটি আলেয়ার পিছে £ 
ভুমি যে সর্বদ1 মোর মুখপানে চেয়ে, 

হালিয়৷ করিছ দাঁন সুমধুর ন্সেহে 
- *অযহাচিত ভালবাসা অনস্ত উদার--_ 

_ সুলেও কি তার পানে চাহি একবার ? 

প্রাণপণে ভালবাস সেই €প্রম টুটি, 
প্রাণপণে ঘ্বণা করে-তাদ্ি কাছে ছুটি 

জানি না হৃদয়বুত্তি কি বহস্তে চাকা, 

কি গুশ্ত নিয়মে চলে বাসনার চাক! 

বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রে কোন্ মন্ত্রবলে-_ 
একবার, একবাঘ দাও সখা বলে: । 

বলে” দাও কবে সব বাধাবন্ধ ভুলে 

আশ্রয় লভিব তব শ্ীচরণমুলে 5 



৫২. হরিমঙ্গল | 

ভুলিব শত্রু ও মিত্র, আপনা ও পর্- 

সুলিব সত্য ও মিথ্যা, বাহির ও ঘর। 

ঘুচে গিষে সর্বস্থব সব্বহঃখরাশি, 

আলো আাধালের মত ববে প[শাপাশি | 

গুভু, শ্রিয়, প্রিয়তম 1? বল না কখন 

__আসিবে জীবনে মোৰ হেই পুণ্যক্ণ ? 
(ওল জন 

প্রার্থনা | 

আমি যেখানেই কেন রই, যেন পাই 
শামাব ককণপুজে, 

যেন জীবন পাথর সানিয়া সথা 

উঠি তব কপাকুজজে। 

এই কষ্ট-ধনহুশ স্সার-পথ 

সঞ্চটময় পঙ্ক ; 

প্রভু বিগিস। ভাহারে তোমার করুণা-” 

পারাবার অকলঙ্ক। 

আমি তাঁহ।বি উপরে হংসের মৃত 

ভাঁসিতেছি সব রঙ্গে, 

এই ধব্ণীর ধূল1 কালিমা লাগিছে 
শতবার করি অঙ্গে। 

প্র অমল ধবল শান্ত উদার 

শভোমার করুণা সিন্ধু, 

প্রভূ ততবাঁর যেন ধুয়াইয়া দেয় 



সম্পদের প্রর্তি। ৫৩ 

কলঙ্ক মসীবিন্দু। 
আমি শিশু'র মতন বড় নির্ডনে 

আছি,তব স্নেহ-অক্কে, 

লাখ! দূর করি দাও কলঙ্ক যত 

মুছাইয়া পাঁপপক্ষে | 
আমি কি অব কৃহিব প্রভু প্রিয়তম, 

হে চিরসাধনভোগ্য-- 

ভুমি আমারে করিও নিখিল-শরণ 
তোমারি চরণযোগ্য। 

যবে গভীর আধারে ঘিরিঘ্ে ঘনায়ে 
আসিবে সে ঘোর খ্লীত্রি__ 

প্রভূ আমাদে করিয়া লইও তোমার 

অু'ঁত-পথের যাত্রী । 

সম্পদের প্রতি । 

৬ 

ফি অপুর্ব্ব অগ্নিবাজী ! হাউই উঠিছে; 
ঘন্ বন্_- চক্রে ঘোবে বাজী ৪ 
শন্ শন্ উক্কামুখে সমীর ছুটিছে, 
হে শ্রীহরি, এ কি হেবি আজি ? 

ইচ্ছ। ছিল হেবিবাবে ভক্তি-উপৃবন, 
এ কি হেন্সি? এ ঘে ঘোব মাস্বার কানন ! 



৫৪ হরিমঙ্গল | 

২ 

দাবাগ্নি কি ভোঁজবাজশ বুর্বিধারে নারি--. 
কুহকিনী লাঁলসা-ডাকিনী 

হাসিয়া মোহন হাসি, সাজি” ব্র-নারী?, 

ধৰিয়াছে সাঁহেনা বাগিণী £ * 

৮চমকি' উঠিছে প্রাণ, পুলকিছে তম্স 
ফুলশর হাতে ল?য়ে হাসে ফুলপন্গ ! 

৮১৯, 

বড়ই পিচ্ছিল পথ, অশাবাঁপ আধা, 

অ।লে! নাই, যি নাউ হাতে, 

কোথা তুমি হে ভ্ীহারি ! ভয়ে আগুসারস, 

হাত ধলি» লয়ে চল শাণে। 

শ্মশানে পিশাচ ওই জ্বেলেছি মশাল, 
অদুনে আলেয়া জলে, ডাঁকে ফেক্পাঁল ! 

৪ 

আন্বাপি+ মাখ।ল ফল, দিতীর সান্দেশ, 

মুখ হ'ল ভিজ ও লিশস ! 

আর কেন? আর কেন? এস পরমেশ, 

পিয়াও অফুত-সোমরস ! 

ভুমিতলে কৃত কাল বুহিব শয়ান ? 

এস, এস ফুলশধ্যা ! এস উপাধান ! 

৫ 

পাঁটালি ভুধিতে নারি, আঁন হে জুখাদ্য, 

স্ব্ভাঁজা খানার কচুন্ি, 



বিপদের প্রতি । ৫৫ 
-এই হাহাকার-ঝ!জ্যে বাঁজাইয়া হাদ্য 
রচ হরি! জ্বানন্দের পুরী ! 
অলম্্দীরে ঝাঁট1 পিটি,” ভাড়।য়ে বিদেশে, 
কমলার ৫বেশে,এ দেন, এস হেসে জেসে। 

ঙ 

বহুদিন অগ্ধ আছি, জ্যাতিল্মষ্স গাগে 

চক্ষে কর লাবণ্যসঞ্চার ! 

স্তায়-প্যয়ন আগ ভাপ নাহ লাগে, 

এস এস নবা অণস্াব! 

কোথা $শি, কোথ| জমি, ছে ভিবমন্পণ, 

এস শান্ত ॥ এস তৃখি। খুচুহু বিপদ । 

ন 

এস হে স্বদেশী বনু টিগবিদেশী বর, 
বুকে ধাপ” কারি আপিন ! 

এস পুজ্র, ভাগ্যন্তী বন্ধ্যা ঈমণার, 

মুখ কপি সোহ।গে চুন ! 

সারা বাঁত্র ঝড় বু ভর ও হছুতাঁশ,-- 

এস এস, দিবাঁসুখে কুরে প্রকাশ ! 

বিপদের প্রতি । 
৯ 

হে ভৈরবী! কাগুজ্ঞানশূন্তট! চিরনগ্না ! 

করোটি-কপাল লয়ে করে, 



৫৬ হরিষঙ্গল । 

তগু-স্থরাঁপান-মগ্রা, অগ্নি অশোঁভনা, 
তাঁগুবিয়া আনন্দ অস্তপ্ে 

থেই থেই-_-বুকোদর, কীচকে যেমতি, 
বাধ মারে, ছাদ মোরে, অসি জ্ুরমতি ! 

২ 

এস, এস, হে বিপর্দ, অষট্ট অট্ট হাঁসে, 
এস, চণ্ডী, বেতালের প্রায় ; 

জন্মান্ধ কবন্ধ বাখু১ সাহারা আকাশে 

করে যথা ঘোর হাঁক হায়, 

তেমৃতি গো.আর্তনাদে, এস ভয়ঙ্করী, 
বাসনা--মামার কন্তামকুক্, শিহবি ! 

৩ 

হে বিপদ, শাকমুত্তি, পাঁওুর অধরা, 

নত অধ্থি, সজল লোচনা, 

এস, এস, নিজ রঙ্গে নিজেই জর্জরা, 
তত্্র-মন্ত্র-সাধন-মুগনা। 

মারণ-বশীকরণ-উচাটন-বুতা, 

এস কাপালিক-বধু পর-পীড়া-ব্রতা ! 
গর 

গু 

হবে ধবে সর্বনাশ, হাহাকার কবি" 

দানা যবে ঘবে দিবে হানা, 

বিপদ্-সৃণাল্পিৰি পল্পরূপ ধরি, 
“ দেখা দিবে হ্গি-আরাধন! ! 



সম্পদের প্রতি | ৫৭ 

গৃচীময়ী লত| ভেদি' সৌরভ ছুটিবে! 
সে_ফান্তনে হরিনাম-গোলাঁপ ফুটিবে। 

৫ 

হে বিপদ, দাউ দাঁউ উল্কা-মুখ মেলি 

চাঁরিধাবে মহাঁবন্তি জাঁলিঃ 

এস, এস ! ঢাঁলি হৈম্ খাঁসনার চেলী 

আমি দিন আপনাঁবেডাঁলিঃ 

বৈদেহী হাঁসিল। যথা অগ্রিদ্দেব কোলে, 

আমিও হাসিব বঙ্গে হবি-ক্রোড় দোলে ! 

সম্পদের প্রতি ৷ 
৪ 

হে সম্পদ ! মনোহর! টিপ পরি ভালে, 
ইন্দুমুখে গালভরা হাসি, 

"মোহন কুস্তল গাথা বাল-কুন্দ-জালে। 

এস এস আনন্দের বাশি। 

লাঙ্গা পা ছথানি যেন লাল কোকনদ, 

এস মা কম্ল। বাঁণি, এস গো সম্পদ ! 

৮ 

ভুর্ ভুর্ পদ্নগন্ধ শ্রীমঙ্ষে উৎলে 

শারদীয়া যামিনীর প্রায় ও 

দেহ হ'তে তরল কনক গো! খ্ড্ূলে 

কবুতলে লীলাপন্ধ ভা ! 
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হে সম্পদ | চারিধারে হয় শঙ্খধ্বনি ৃ 

ধূপগন্ধ প্রকাঁশিছে তব আগমনী ! 

চু | রি * 

কণ্ঠে মণিষ।লা, কর্ণে কনক-কুগুল, 

্বর্ণচেলী করে ঝলমল, 
হেরে নাই, হেত নাই ধরিত্রীমগ্ডল 

হেন স্বর্ণ প্রতিমা উজ্জ্বল ! 

এত সাজ সজ্জা 1-তিবু অঙ্গের উপর 

| হবিনাম-নামাবল [মরি কি সুন্দর ! 

৪ 

থাকি থা£ক হরিনাম সঙ্গীত মধুর, 

হে সম্পদ, গাইছ বঙ্কায়ে! 

হে কুক্সিণী, হে বৈষ্বী তোঁমার ও নর 

বাকি আর নই নুঝিবাঁবে ! 
হ রিনামযু্তা হ'লে, তুমিই সম্পদ, 

ইরিনাঁমহারা হ'লে, তুমিই বিপদ !, 
5 গস 

আমার দেবতা | 
কেহ বলে রং. .বিব্দলে পুলি, সদীর্শিবে ॥ 
রাসলীলা, হৌলিখেলা হাঁয় সৈই মহেশে কোথায়? 
কেহ বলে, ঢাঁলি আমি গোবিনোর চবুথ-ন্নাজীবে 
অরবিন্দ ! কোথা হায় জপ তপ ব্রজের লালায়? 
কেহ বলে সক আমি, ইটা মম তামা জ্রিনয়নী 3 
কৃ লক লোল জিহ্বা !--ছর্গা-নবপ কোথায় শযামায়? 



মা। ৫৯ 

কেহ বলে ব্রন্গে পুজি, ভণন্তপুষ্পে দিবনযামিনী , 
অবূপের আবাণনা ? সাধনায় পা কি গো যায? 

আমার দেবত।? আগপে সবপ, সধপে অবপ। 

জলধি-গঞ্জন ঘোর 1-- একমাত্র অকুলে 'কাগুাবী 
নিশুণে সগুণশতিনি, বিশ্ববপ, ভিনি বহুৰপ , 

পররপুষ্পঙ্গলে তুই, তিনি লুধু প্রেমেণ ভিখাগী । 
নামকপাপাগ তিশি » মাম ৰপ আছে, তব নমুত 

তিনি শিব, তিন ছগা, পিত1, মাও, বন্ধু, দাগ, ভাই 

মা 
তবু ভিল ন! চিগ্ত । “ভবিনোঁপ” বৰে 
নবদ্ধীপে প্জ্য গৌব” বলি নাচিশাম । 
"্জশ নিত্যানন্ৰ” ! বলি প্রেমেব টংসবে 

বীর্ভন- আশন্দ-ন্থুখ কত ভুঞ্িলম * 
পুজিলাম সসম্বমে, পুগী ধদিমে গিয 1, 

» পুক্ষ-উওুতমে 1 অবগাহিন্থ সাগরে 

নিবিড় আনন্দে । অচ্চিনু ভূবনেশ্ববে ; 

তবু হায়, পু হাখ্, জুড়াল নাহিয়া। 

তখন নিরাশ হয়ে, কাবয়া ভখনে, 

বসিলাম মহাধ)নে, জাগিয়া ষমনী । 

মূলাধারে 'সহল্রাবে, হুদি-সিংহাঁসনে, 
হের্রিলাম ধিবাজ্যোতি- কমলে কাধিনী । 

বিল্রয়বিস্কাব নেত্র কি ফ্কিহিব আর? 

আত্বতীর্থে যা আমার সর্বীইস্ি। 



জীবন-দঙ্সীত | 
( স্ 44905651109 বিরচিত [55109 91176 নামক 

কবিতার অঙ্থকরণে লিখিত ) 

% 

তোলো ন। 'আখুনারে, করুণ ঞ্রুন এন, 

“এ জীবন হায়! মধু ব্বপ্র” 
ধা] ধ। লাগ্রিয়াছে তোমার নয়নে ও 

কাঁচ নক্স: অমূল্য এ রত্ব 3 
্ 

এ জীবন সত্য, জন্বস্ত এ সত্য $ 
মুত্যু নে জীবনের শেষ 

দেহ ধুলা মাটী ; আরম কিন্ত খাঁটি, 

অজর, অমর ও অশেষ; 

0৩5 
ভোগতৃষ্ণা ধু? ভগমনোপ্থে, 

“হা হতাশগুঞ্ীযবের রি লক্ষ্য ? 
চল অগ্সরি+ উন্নতির পথে, 

হাশ্তমুখে, প্রসারিয়াক্ষ ! 

৪ 

বিদ্যা য়ে অকুল, কাল যায় চলে”, 

এ হৃদয় যদিও নিভভীক, 
শব ঘাটিড়, প্রীরে, বিনা হবিবোলে, 

য় চুপে শ্বশানের দিরু 
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€ 

এস গশি সবে, কর্ম-ধর্ম-ব্দে, 

বীরবেশে,.সংসার আহবে ও 

মেষ গরু হয়ে, লজ্জা নাই মর্শে, 

গলা ধাক। কে সবে নীরবে ? 

ত্ 

বিষ্যের সুখ ? কিবিশ্বাস আছে £ 

যা হবার হয়ে গেছে। যাক 3 

কর্ধমযোগী হয়ে, জলস্ত উৎসাহে ৪ 
হিম, তুই অভয়ারে ডাক ! 

গ 

মহাজন কত পন্থা গেছে, বাঁধি, 
শিরে সে চরণ ধুলী ধরি, 

সমুদ্রসৈকতে পদ্ চিহ্ন অণাকি 
এস সবার শেষ করি? 

৮ 

আমাদের সেই পদাক্ষের চিহ্ন 

" ক্সন্ত কোন অভাগ। জনা বে 

দিবে আহা বল”-আশাতবী ছিচ্গ, 

জলমগ্ত তব পারাবাসে। 



৬২ হরিমঙ্গল। 

রি 

কি তয়? কিভয়? বলজয় জয় 
. জয়, জয়, ছুর্গা রবে, 

স্বরিয়া যহেশে, কর্ম কর হেসে, 

পিতার পুত্র সবে ! 












